2.2.2

KUITUBETONIRAKENTEET

Erilaisia kuitubetonirakenteita voidaan toteuttaa teräskuiduilla, polymeerikuiduilla, lasikuiduilla ja uusimpana vaihtoehtona basalttikuiduilla. Basalttikuitujen hinta on tosin vielä
rajoittanut niiden käytön yleistymistä.
Kantavissa kuitubetonirakenteissa on yleensä käytettävä teräskuituja. Kuidut voivat olla
joko normaaliterästä tai ruostumatonta terästä.
Kuituraudoitetuissa julkisivuelementeissä tai niitä täydentävissä elementtiosissa (esim.
parveke-elementeissä) on käytetty yleensä ruostumattomia teräskuituja, jotta elementtien
pintoihin ei tulisi korroosiosta aiheutuvia ruostetäpliä. Suomessa ulkoverhouselementeissä
on käytetty kuituvahvistettua teräsbetonia, jossa kuitujen lisäksi on normaaleja raudoitustankoja. Näissä erikoiselementeissä kuituja voi olla varsin paljon ja rakenteissa käytetään
erikoislujaa (> 100 MPa) ja hyvin tiivistä betonia. Korkealuokkaisesta betonista tehtyjen
kuitubetonielementtien pinnan laatu on yleensä erittäin hyvä. Mahdolliset valuvirheet voidaan helposti havaita silmämääräisesti.
Muottia vasten valetuissa pinnoissa sementtipasta yleensä peittää kuidut, vaikka osa
niistä jäisikin lähelle pintaa. Vaikka näkyvä korroosioriski pinnassa on pieni, se voidaan välttää
vain käyttämällä ruostumattomia teräskuituja, lasikuituja tai polymeerikuituja.
Normaaleja teräskuituja käytetään yleisesti paikallavaletusta betonista tehdyissä rakenteissa. Julkaisun by 66 Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje 2018 mukaan teräskuitubetonia on mahdollista käyttää myös kantavissa betonirakenteissa tietyin edellytyksin.

◀ Tapiolan metron kuitubetonijulkisivu.
Arkkitehtityöhuone APRT Oy.
▶ Kuitubetonista valmistettuja
ohuita parvekerakenteita.
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2.2.3

VÄRIBETONIT

Elementtiteollisuudessa tehtaiden laitteistot on yleensä rakennettu niin, että tuotantoprosessissa voidaan valmistaa erilaisia värillisiä tuotteita. Elementtien värivaihtoehdot voidaan
toteuttaa käyttäen väripigmenttejä harmaan sementin tai valkosementin kanssa. Lisäksi
erilaisia väripintoja voidaan toteuttaa käyttämällä betonissa värillisiä runkoaineksia ja pesemällä pintahidastimien avulla kiviaines näkyviin.
Valmisbetonitehtaiden laitteisto on suunniteltu suurten betonimäärien toimitukseen
päivittäin. Tehtaiden sementtisiiloissa on normaali harmaa sementti ja kiviainessiiloissa
tavanomainen sora- tai kallioperäinen kiviaines. Väribetonin valmistaminen valmisbetonitehtaalla on helpointa ja edullisinta siten, että väripigmenttejä sekoitetaan tavanomaiseen
tuotantomassaan.
Mikäli valmisbetonissa halutaan käyttää valkosementtiä ja määrättyä värillistä kiviainesta
(yleensä kivirouheita), useimmilla tehtailla siilot joudutaan tyhjentämään ja vaihtamaan niihin
halutut raaka-aineet betonin valmistuksen ajaksi. Tämä aiheuttaa tehtaalle ylimääräisiä
kustannuksia, mikä voi näkyä betonitoimitusten hinnoissa.
Väribetonikohteen massa on pyrittävä valmistamaan yhtäjaksoisena toimituksena, koska
toimituksen välissä tehdyt muut massalaadut aiheuttavat väistämättä sävyeroja väribetoniin.
Väribetoneita pyritään toimittamaan tehtaiden alempien käyttöasteiden aikana. Väribetonin
toimituksista on sovittava hyvissä ajoin toimittavan tehtaan kanssa.
Väribetonipinnoista on lisää tarkemmin luvussa 12.

▲ Kivirouheita on tarjolla useita erilaisia kivilajeja.

▶ Esimerkki väribetonin käytöstä.
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3.2
3.2.1

3.11

SAUMOJEN SUUNNITTELUOHJEITA
SAUMOJEN SUUNNITTELULEVEYDET

Sauman suunnitteluleveytenä käytetään yleensä 15 mm. Pienemmissä elementeissä voidaan
tapauskohtaisesti käyttää 10 mm saumaa. Yli 6 m:n mittaisissa elementeissä suositellaan
käytettävän 20 mm leveää saumaa. Saumoihin sijoitetaan tuuletusputket tai -kotelot elementtien tuuletuksen varmistamiseksi, mikäli elementti on suunniteltu tuulettuvaksi. Elementtien
reunoihin tehdään yleensä niin sanotut kynäpyöristykset, jolloin saumat ovat viimeistellyt
ja mahdollisimman huomaamattomat julkisivupinnassa. Kynäpyöristysten avulla vältetään
myös reunojen lohkeaminen.
Julkisivusaumojen minimiasennusleveyden tulee olla lähtökohtaisesti vähintään 15 mm.
Tätä kapeammat saumat joutuvat liian kovalle rasitukselle, ja niiden elinkaari on lyhyempi.
Ylikapeat saumat rasittavat myös betonielementin reunoja ja saattavat aiheuttaa reunojen
lohkeilua.
Julkisivusaumojen asennusleveyden tulee olla enintään 30 mm. Tätä leveämpiä saumoja ei pitäisi olla. Ylileveät saumat rasittavat liikaa saumamassaa ja elementtien reunoja.
Riskinä on elementin reunan lohkeaminen tai saumamassan irtoaminen tartuntapinnalta
saumat
(adheesiomurtuma) tai repeytyminen (koheesiomurtuma).

>d

Elementin leveys/korkeus

Suunnitteluleveys

≤ 5500 mm

15 mm

5500…7000 mm

20 mm

7000…9000 mm

25 mm

≥ 9000 mm

30 mm

Kuva 3.3. Erikokoisten
elementtien saumojen suunnitteluleveyksiä.
3.13 saumojen
suunnittelulevyksiä

▶ Avosaumaus mahdollistaa julkisivurakenteen mahdolliset muodonmuutokset. Kauppakeskus
Ainoa, Tapiola, Espoo. Arkkitehtitoimisto Sarc Oy.

44

45

5.8
5.8.1

LIUKUVALETTU PINTA
YLEISTÄ

Liukuvalua käytetään lähinnä korkeissa piipuissa tai vastaavissa erikoisrakenteissa.
Kiipeävät muottijärjestelmät ovat korvanneet liukuvalun useimmissa rakenneosissa.
Kiipeävää muottijärjestelmää käytettäessä betonin pinnan laadun arviointiin voidaan käyttää
soveltuvin osin paikallavalutaulukon 5.2 arvoja. Tällöin on tapauskohtaisesti tilaajan ja toimittajan välillä sovittava, mikä on toteutettavan pinnan tarkoituksenmukainen luokkavaatimus.
5.8.2

LAATUVAATIMUKSET

Tässä ohjeessa ei anneta liukuvaletulle rakenteelle laatuvaatimuksia. Mikäli liukuvalutoteutusta tullaan työkohteessa käyttämään, on suositeltavaa, että tilaaja ja toteuttaja yhdessä
arvioivat toteutettavan pinnan tarkoituksenmukaisen laatutason. Arviointia tehtäessä on
muistettava, että liukuvalettua pintaa katsellaan useimmiten varsin kaukaa, mikä kannattaa
ottaa huomioon laatutavoitteita asetettaessa.

▲ Haukilahden vesitorni, Espoo. Arkkitehti Erkko Virkkunen ja DI Ilmari Hyppönen.
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6

ELEMENTTIPINNAT

6.1

YLEISTÄ

Julkaisun luvuissa 6…11 käsitellään lähinnä betonielementtejä ja elementtirakenteiden
pintakäsittelytapoja. Useita jäljempänä käsitellyistä pintakäsittelytavoista voidaan käyttää
myös paikallavalurakenteissa. Menetelmän soveltuvuus paikallavaluun on syytä tarkistaa
suunnitteluvaiheessa.
Julkisivujen betonielementtipinnat valetaan yleensä vaakatasossa olevaa teräs- tai
vanerimuottia vasten. Näin saadaan aikaan laaja sileä pinta, johon ei jää muottisiteiden
jälkiä. Suuri osa muistakin julkisivupintana näkyvistä elementeistä valetaan vaakasuoraan
muottiin. Väliseinäelementit valetaan joko vaakasuoraan pöytämuoteissa tai pystysuoraan
patterimuoteissa. Pienet tukimuurit, laiturielementit ja useat muutkin infraelementit valetaan useimmiten pystymuoteissa, jolloin elementin molemmat puolet ovat muottipintoja.
Pilarit ovat pysty- tai vaakasuoraan valettuja rakenteita, joiden valuissa voidaan käyttää
erilaisista materiaaleista valmistettuja muotteja. Vaakasuoraan valetuissa rakenteissa on
yksi valupinta, joka hierretään tai telataan haluttuun laatutasoon. Pilareiden valmistukseen
on olemassa myös erikoismenetelmiä, muun muassa pyöreiden pilareiden ruiskuvalumenetelmä, jolloin pilarit voidaan myös hioa ja/tai kiillottaa.
Elementtitehtaissa voidaan kuitenkin käyttää lähes kaikkia luvussa 4 kuvattuja muotti
järjestelmiä ja -materiaaleja.
Milloin nurkkien pyöristäminen ei arkkitehtonisista syistä ole suotavaa, muotin lisätiivistys
betonin sementtiliiman ulospursuamiseksi on tehtävä elastisella massalla.

▶ Kruunuvuorenrannan koonta-asema, Helsinki. Arkkitehtitoimisto B & M Oy.
Kolmiulotteiset elementtipinnat on lopuksi käsitelty Umbra-patinointimenetelmällä.
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